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VŠ Į ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
1. Vš Į Abromiškių reabilitacijos ligoninės korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-904 (Žin., 2002, Nr.
57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu
Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę,
veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004,
Nr. 83-3015), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
(Žin., 2002, Nr. 98-4339), Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijos, patvirtintos LR Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 (Žin., 2011, Nr. 60 2877) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programoje vartojamos sąvokos:
Korupcija – bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio
standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės
pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos
padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine

padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto
pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą
pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą.
Valstybės ar savivaldybės įstaiga (toliau – įstaiga) – valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, taip pat viešoji įstaiga, kurios vienas iš
steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga.
Įstaigos vadovas – valstybės tarnautojas, konkurso būdu ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu priimtas vadovauti įstaigai, taip pat
viešosios įstaigos, kurios vienas iš steigėjų yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, vadovas.
Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, profesinės karo
tarnybos kariai, vykdantys operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse
įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių
biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.
Valstybės tarnautojai – asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje: valstybės politikai, viešojo administravimo valstybės tarnautojai pagal
Valstybės tarnybos įstatymą bei kiti asmenys, kurie dirbdami valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, teisminėse, teisėsaugos, valstybės
kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs
kandidatai į tokias pareigas.
Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo:
Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus įgaliojimus užsienio valstybės institucijoje, tarptautinėje viešojoje
organizacijoje ar tarptautinėse teisminėse institucijose, taip pat oficialūs kandidatai į tokias pareigas.
Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar
organizacijoje ar verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos
vardu, ar teikia viešąsias paslaugas.
Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo,
kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys.
3. Programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.
4. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją bei kontrolę VšĮ Abromiškių reabilitacijos
ligoninėje.
5. Programos misija – šalinti prielaidas korupcijai Vš Į Abromiškių reabilitacijos ligoninėje atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad
ligoninėje teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir prieinamos visiems.
6. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.

7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, ligoninės darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio
neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
I. BENDRIEJI TIKSLAI:
Korupcijos prevencija sveikatos sistemoje – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos
prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšų neteisėto, nepagrįsto gavimo ir panaudojimo prevencija
sveikatos sistemoje – galimų PSDF lėšų neteisėto, nepagrįsto panaudojimo priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant prevencijos
programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis sveikatos sistemos darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimo nepagrįsto PSDF lėšų gavimo.






Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos tikslas – kryptingos korupcijos prevencijos politikos vykdymas, skaidrios, veiksmingos
ir viešos ligoninės darbuotojų veiklos užtikrinimas;
Korupcijos prielaidų išaiškinimas ir šalinimas, nes programa pagrįsta korupcijos prevencijos principais, bendradarbiavimu su visuomene, jos
švietimu ir parama bei teisės pažeidimų tyrimu;
Veiksmingos korupcijos prevencijos siekimas, vykdant prevencijos priemones, ir bendros antikorupcinės kultūros ugdymas ligoninėje;
Neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimas;
Visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento, teises ir laisves, sveikatos sistemos darbuotojų teises bei laisves ir
nepažeisti nekaltumo prezumpcijos.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Korupcijos prevencijos tikslai yra išaiškinti ir šalinti korupcijos ligoninėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę įstaigos ir
darbuotojų veiklą.
Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Vš Į Abromiškių reabilitacijos ligoninėje, siekti kompleksiškai šalinti
neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų,
kurie didina korupcijos sklaidą ligoninėje, atlikimo.
Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas įgyvendinant Programos įgyvendinimo priemonių
planą ir siekiant, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų kokybiškos ir skaidrios.
Programos tikslui ir uždaviniui pasiekti numatoma:
 vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų Programos priemonių įgyvendinimą;
 nustatyti veiklos sritis ligoninėje, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti, teikti siūlymus dėl galiojančių teisės
aktų tobulinimo;
 įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;



teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos
organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros kontrolę;
 skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę;
 ugdyti antikorupcinę kultūrą VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje.
Svarbiausi teisiniai organizaciniai galimų korupcijos apraiškų ligoninėje šalinimo būdai – tiksliai apibrėžti, koks darbuotojų elgesys
prieštarauja teisės aktams ir laikomas korupcija (turi korupcijos požymių), sukurti efektyvų kontrolės ir reagavimo į korupcijos apraiškas mechanizmą,
atsižvelgiant į praktiką nuolat tobulinti teisės aktus (šalinti spragas, kolizijas ir pan.), jų įgyvendinimo procedūras ir priemones.
Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės (priemonių sritys) ligoninėje yra šios:
 korupcijos rizikos analizė;
 korupcijos prevencijos programų parengimas ir tikslinimas;
 teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar
jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 visuomenės švietimas ir informavimas apie Programos įgyvendinimą, taip pat ligoninės darbuotojų mokymas;
 nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.
Korupcijos rizikos analizė:
 VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė pagal nustatytas savo veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
parengia konkrečias priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti ir paskiria asmenis, atsakingus už šių priemonių vykdymą;
 ligoninės veiksmų seka nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę išdėstyta programos priede Programos įgyvendinimo priemonių
plane;
 teisės aktų nustatyta tvarka pateikia valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams visą privalomą teikti ir šiems registrams
reikalingą informaciją;
 informacija, kur turi kreiptis interesantas, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika, turi būti skelbiama visose ligoninės informacijos
skelbimo vietose;
 Organizuoti ligoninės darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais.
Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:
 iškart paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;
 priemonės, susijusios su antikorupciniu ligoninės darbuotojų mokymu, taip pat visuomenės švietimu ir informavimu apie nustatytą
korupcinę veiką, bei jų vykdymo terminai nurodyti Programos priede - Programos įgyvendinimo priemonių plane.
Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos uždaviniai:
Vykdant Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 57-2297) parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija)
įstaigoje programą; nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas:


vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir parengti motyvuotą išvadą;








nustačius korupcijos prielaidas - imtis priemonių joms pašalinti;
užtikrinti sveikatos sistemos veiklą reglamentuojančių teisės aktų skaidrumą;
atlikti teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, kuriuose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį vertinimą
(teisės aktų teminę korupcijos prevencijos analizę), teikti pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
kasmet analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.);
atlikti parengtų teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, projektų antikorupcinį vertinimą, pateikti pasiūlymus dėl šių teisės
aktų projektų tobulinimo;
skatinti glaudesnį ir aktyvesnį sveikatos sistemos institucijų bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir
nepakantumą negerovėms.
Specifiniai korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje uždaviniai:









užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiesiems privalomuoju sveikatos draudimu skaidrumą;
užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
tobulinti paslaugų apmokėjimo ir kainų skaičiavimo metodiką;
užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę;
nustatyti ir patvirtinti bendruosius principus ir kriterijus, pagal kuriuos medicinos pagalbos priemonės ir vaistai būtų perkami laikantis pirkimo
– pardavimo sutarčių;
sukurti visiems prieinamą informacijos, apie mokamas ir nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas, sistemą;
užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę ligoninėje.
III. KORUPCIJOS LIGONINĖJE PRIELAIDOS

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės veiklos situacijos analizė antikorupciniu požiūriu atliekama vadovaujantis strateginio planavimo
aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių analizę. Vertinant veiklos situacijos analizę antikorupciniu
požiūriu, atsižvelgta į Korupcijos sveikatos sistemoje situacijos analizę.
Bendrosios korupcijos prielaidos ligoninėje:
Socialinės: nepakankamas sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimas, nepakankamai aiškus santykis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės
politikos, nėra atsakomybės pasidalijimo;
Teisinės: įstatymų bei įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų kokybės trūkumai, dažnas jų keitimas tam tikrais atvejais lemia teisės aktų
kolizijas ir dviprasmybes; nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas sudaro sąlygas darbuotojams piktnaudžiauti tarnyba, sudaryti dirbtines
kliūtis žmonėms, siekiantiems įgyvendinti savo teisėtus interesus; kokybės sistemų ir reglamentų stoka; profesinio elgesio kodeksų nebuvimas ir kt.;

Institucinės: nesivadovaujama asmeninės atsakomybės principais; trūksta viešumo; nepilnai aprašytos ir ne visada aiškios sprendimų priėmimo
procedūros; motyvacinės karjeros sistemos nebuvimas; neskaidrus sprendimų priėmimo procesas; nepakankamas viešumas; sprendimų, kuriems
priimti nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo, priėmimas; darbuotojų rotacijos nebuvimas ir kt.;
struktūrinės: sveikatos sistemos struktūros sudėtingumas ir trūkumai; nepakankama elektroninės valdžios plėtra; neefektyvus informacinių
technologijų naudojimas ir kt.;
visuomenės pilietiškumo stokos: visuomenės požiūrio į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas; nesipriešinimas korumpuotiems
sveikatos sistemos darbuotojams; piliečių nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje ir kt.;
išorinių veiksnių: tinkamų sąlygų atskirų sveikatos sistemos subjektų sąžiningai konkurencijai nesudarymas; pacientų pasyvumas
antikorupcinei veiklai;
Specifinės prielaidos sveikatos sistemoje: darančios įtaką ligoninės veiklai administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų
surašymas, baudų skyrimas, medicininės paskirties aparatūros, vaistų ir kt. viešieji pirkimai ir užsakymai, nepakankama informacija sveikatos
priežiūros įstaigose apie teikiamas nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, apie pacientų teises ir galimybes ir t.t.
IV. GALIMOS KORUPCIJOS LIGONINĖJE PASEKMĖS
Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali pažeisti visuomeninius santykius sveikatos
sistemoje, dėl ko gali:





pablogėti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;
atsirasti socialinė įtampa, kuri mažina pasitikėjimą sveikatos apsaugos priežiūra;
sumažėti pacientų pasitikėjimas ligonine;
pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti farmacijos bei kitų įmonių, prekiaujančių medicinos prekėmis ir prietaisais, ryšiai su
korumpuotais sveikatos sistemos darbuotojais.

Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo galimybes, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos
programos poveikio priemones.
V. KORUPCIJOS PREVENCIJA
APLINKOS ANALIZĖ

Sveikatos sistemos subjektų (Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos, sveikatos priežiūros įstaigos) vykdomos funkcijos yra
priskiriamos prie veiklos sričių, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas.
Galima išskirti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:







Pagrindinės funkcijos – sveikatos priežiūros vykdymas (lėšų, gautų iš ligonių kasų, tikslinis panaudojimas);
Veikla, susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
Viešieji pirkimai ir užsakymai;
administracinių teisės pažeidimų nustatymas, protokolų surašymas, baudų skyrimas;
personalinės atsakomybės ir standartinių procedūrų stoka teikiant sveikatos priežiūros paslaugas;
viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinės ir stacionarinės) bei duomenų ir ataskaitų apie suteiktas paslaugas teikimas.
VISUOMENĖS ĮTRAUKIMAS Į KORUPCIJOS PREVENCIJOS SVEIKATOS SISTEMOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
Norint į Korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programą įtraukti visuomenę, reikia:



skatinti glaudesnį ir aktyvesnį medikų bendradarbiavimą su visuomene, ugdant visuomenės narių pilietinę sąmonę ir nepakantumą negerovėms;



ugdyti antikorupcinę kultūrą (visuomenės tarp jų ir sveikatos sistemos darbuotojų antikorupcinis švietimas, ugdymas bei visuomenės
nepakantumo korupcijai skatinimas);



Informuoti visuomenę apie sveikatos sistemoje vykdomą korupcijos prevencijos programą per žiniasklaidą;



skatinti sveikatos sistemos darbuotojus bei kitus šalies gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti)
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos
daryti). Analizuoti surinktą informaciją iš gyventojų;



visuomenės anketinės apklausos arba kitais būdais reguliariai vertinti Korupcijos prevencijos programos veiksmingumą.
VI. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS
Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:



sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti vadovybei savo įtarimus dėl galimos personalo
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;






reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos;
išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl įstaigų darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti savo
kompetencijos tyrimus;
išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, nustatyta
tvarka informuoti administraciją;
bendradarbiauti su korupcinius nusikaltimus tiriančia valstybės institucija – Specialiųjų tyrimų tarnyba.
VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Teikiant gydymo paslaugų funkcijas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė įgyvendino šias priemones, kurios padeda kovoti su korupcija:
 korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
 paskirtas darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę ir kt.
Korupcijos prevencijos programos sveikatos sistemoje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris
nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo
priemones) vykdo ligoninė.
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo sveikatos sistemoje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais
vykdo Sveikatos apsaugos ministerijos Ekonominės veiklos kontrolės skyrius pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą veiklos planą.
VIII. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Programa siekiama tokių rezultatų:
 sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
 padidinti nepakantumą korupcijai;
 pagerinti korupcijos prevencijos ligoninėje organizavimą;
 padidinti visuomenės pasitikėjimą ligoninės veikla.
Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
 atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
 atliktų korupcijos rizikos vertinimų skaičius (atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba);
 įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičius;
 neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių plano priemonių skaičius;
 programos įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas nustatytais terminais;
 parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;
 asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;

 ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičius;
 oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;
 anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus santykis.
Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo
kriterijus.
IX. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ
Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo priemonių planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų
vykdymo terminus bei vykdytojus.
Pakeisti Programos priemonių įgyvendinimo priemonių plane numatyto priemonės įvykdymo terminą ar priemonę išbraukti iš priemonių
plano galima tik motyvuotu VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės direktoriaus įsakymu, nurodant objektyvias priežastis.
Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas ligoninės Direktoriaus
įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo ligoninėje sritis ir šios Programos įgyvendinimą.
Programos įgyvendinimo metu programos įgyvendinimą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia darbuotojas,
atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pagal ligoninės direktoriaus veiklos planą.
Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių įgyvendinimo priemonių plane
nurodyti darbuotojai.
Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą, atsakingas už korupcijos
prevenciją ir kontrolę darbuotojas periodiškai, informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis
pateikia ligoninės direktoriui.
X. ROGRAMOS FINANSAVIMAS
Ši Programa vykdoma iš ligoninės biudžeto asignavimų.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Ši Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo.
Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms ligoninėje, skaidrumo ir atvirumo
užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant bei teikiant paslaugas ir pan.
Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos
Respublikos teisės aktus.
Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas dveji metai.

Korupcijos prevencijos programa, jei reikia, gali būti papildoma ir dažniau.

PATVIRTINTA
VšĮ Abromiškių reabilitacijos
ligoninės direktoriaus
2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V - 124
KORUPCIJOS PREVENCIJOS VšĮ ABROMIŠKIŲ REABILITACIJOS LIGONINĖJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2011–2014
METAIS PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Įvykdymo
Priemonė
Vykdytojai
Vertinimo kriterijai
Nr.
terminas
Tikslas – didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje
Tikslo rezultato kriterijai:
1) asmenų, neoficialiai mokėjusių asmens sveikatos priežiūros įstaigose už gautas sveikatos priežiūros paslaugas, sumažėjimas nuo 16 iki 8 proc.;
2) asmenų, neoficialiai mokėjusių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir manančių, kad neoficialus mokėjimas pagerino paslaugų kokybę,
sumažėjimas 15 proc.;
3) papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo plėtra.
1 uždavinys
Parengti (patikslinti) korupcijos prevencijos programas, paskirti atsakingus asmenis
1

1.1. Paskirti asmenį (-is), atsakingą (-us) už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

1.2. Parengti (patikslinti) ir patvirtinti įstaigos
2 Korupcijos prevencijos programą ir jos
įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą.
1.3. Elektrėnų savivaldybės administracijai
pateikti patvirtintos (patikslintos) įstaigos
Korupcijos prevencijos programos ir jos
3 įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių plano
kopijas bei informaciją apie asmenį (-is),
paskirtą (-us) vykdyti įstaigoje korupcijos
prevenciją ir kontrolę.

Ligoninės direktorius
Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Ligoninės direktorius

2011 m. spalis

Ligoninės paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

2011 m. spalis

Ligoninės parengta (patikslinta) programa ir
jos įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių
planas.

2011 m. lapkritisgruodis

Ligoninės pateikta programa, jos
įgyvendinimo priemonių planas ir
informacijos apie asmenis, atsakingus už
korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.

1.4. Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos
Korupcijos prevencijos programą ir jos
4 įgyvendinimo 2011–2014 m. priemonių planą
bei asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos
prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

2011 m. spalis–
lapkritis

Ligoninės interneto svetainėje paskelbta
nurodyta informacija

2 uždavinys
Įvertinti Ligoninės veiklos sritis, siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę (nustatyti korupcijos riziką)
2.1. Išskirti Ligoninės veiklos sritis, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
5
tikimybė, nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę jose.
2.2. Elektrėnų savivaldybės administracijai
6 pateikti atlikto veiklos srities įvertinimo dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės medžiagą.
2.3. Pateikti steigėjams ligoninės direktoriaus
7 pasirašytą atlikto korupcijos pasireiškimo
įstaigoje tikimybės įvertinimo medžiagą.
2.4. Ligoninei, atlikus korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą, parengti ir patvirtinti
8 nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planą,
nurodant asmenis, atsakingus už priemonių
vykdymą.

Ligoninės direktorius ir
asmenys, atsakingi už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
Ligoninės direktorius ir
asmenys, atsakingi už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
Ligoninės direktorius ir
asmenys, atsakingi už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą
Ligoninės direktorius ir
asmenys, atsakingi už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Kiekvienų metų III
ketv.

Nustatytos Ligoninės veiklos sritys, kuriose
yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Atliktas veiklos srities įvertinimas dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Kiekvienų metų III
ketv.

Ligoninės pateikta veiklos srities įvertinimo
dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
medžiaga

Kiekvienų metų III
ketv.

Ligoninės pateikta steigėjui atlikto korupcijos
pasireiškimo įstaigoje tikimybės įvertinimo
medžiaga

Parengus
korupcijos
pasireiškimo
įstaigoje tikimybės
įvertinimo
medžiagą

Parengtas ir patvirtintas neatitikimų šalinimo
priemonių planas.

3 uždavinys
Šalinti korupcijos prielaidas, rengiant teisės aktų projektus
3.1. Ligoninėje, skelbiamų „Valstybės žiniose“
ar kitais viešais būdais savo teisės aktus,
Teisės aktų projektų, pateiktų
reguliuojančius visuomeninius santykius,
Asmuo, atsakingas už
Teisės akto
antikorupciniam vertinimui, skaičius.
9 nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos
korupcijos prevencijos
rengėjui pateikus
Parengtų teisės aktų projektų antikorupcinių
prevencijos įstatymo 8 straipsnyje, atlikti tokių
ir kontrolės vykdymą
teisės akto projektą
vertinimų aktų skaičius.
teisės aktų projektų vertinimą antikorupciniu
požiūriu.

4 uždavinys
Mažinti korupcijos pasireiškimo galimybę užtikrinant, kad Ligoninėje dirbtų nepriekaištingos reputacijos asmenys
Privaloma tvarka,
numatant priimti
4.1. Nustatyta tvarka teikti raštišką prašymą
asmenį į nurodytas
Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos
Pateiktų prašymų STT* dėl informacijos
pareigas; Įstaigos
10 apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, Ligoninės direktorius
pateikimo apie asmenis, siekusių eiti pareigas,
vadovo sprendimu
numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9
kai kreiptis į STT* yra privaloma, skaičius.
dėl asmens,
straipsnio 6 dalyje, pateikimo.
einančio nurodytas
pareigas
5 uždavinys
Šviesti ir informuoti visuomenę korupcijos prevencijos klausimais
Ligoninės informacijos skelbimo vietose bei
5.1. Ligoninės informacijos skelbimo vietose
interneto svetainėje paskelbta informacija
bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie Asmuo, atsakingas už
apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
11 atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės
korupcijos prevencijos
2011 m. IV ketv.
teisės pažeidimus bei į kokią instituciją ir
pažeidimus ir kur turi kreiptis asmuo, susidūręs ir kontrolės vykdymą
kokia tvarka asmuo gali kreiptis dėl
su korupcinio pobūdžio veika.
korupcijos apraiškų.
5.2. Ligoninės interneto svetainės puslapiuose,
Ataskaitą skelbti
skirtuose korupcijos prevencijai, skelbti
Asmuo, atsakingas už
kas ketvirtį, ne
Paskelbta ataskaita apie priemonių plano
12 ataskaitą apie įstaigos Korupcijos prevencijos
korupcijos prevencijos
vėliau kaip iki kito
vykdymą.
programos įgyvendinimo priemonių plano
ir kontrolės vykdymą
ketvirčio pirmo
vykdymą.
mėnesio 10 d.
6 uždavinys
Informuoti apie galimas korupcines veikas ir paviešinti nustatytus korupcijos atvejus, analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos
sveikatos sistemoje priemonių
6.1. Ligoninėje gavus pranešimą apie galimą
korupcinę veiką, nedelsiant informuoti
Asmuo, atsakingas už
Pateiktų pranešimų Ligoninės direktoriui ir
13 ligoninės direktorių ir Specialiųjų tyrimų
korupcijos prevencijos
Gavus pranešimą
perduotų pranešimų Specialiųjų tyrimų
tarnybą Ligoninės ir kituose teisės aktuose
ir kontrolės vykdymą
tarnybai skaičius.
nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
14

6.2. Analizuoti pasiūlymus dėl korupcijos
prevencijos Ligoninėje priemonių.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Gavus pasiūlymus

Analizuotų pasiūlymų dėl korupcijos
prevencijos priemonių skaičius.

6.3. Ligoninės interneto svetainėje skelbti
informaciją apie Ligoninės darbuotojams
15
pareikštus įtarimus padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Per 10 darbo dienų
nuo informacijos
apie darbuotojams
pareikštus įtarimus
padarius
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas patvirtinimo

6.4. Ligoninės interneto svetainėse skelbti
informaciją apie asmenis, dirbančius Ligoninėje
16
ir pripažintus padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Per 10 darbo dienų
nuo informacijos
gavimo

Paskelbtų informacijų apie asmenis, kuriems
buvo pateikti įtarimai padarius korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas, skaičius.

Paskelbtų informacijų apie asmenis,
pripažintus– padarius korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, skaičius.

7 uždavinys
Ligoninės darbuotojų mokymai korupcijos prevencijos klausimais
7.1. Organizuoti Ligoninės darbuotojų
Asmuo, atsakingas už
Susitikimų su STT* darbuotojais skaičius,
susitikimus su STT* darbuotojais, vykdančiais
Ne rečiau kaip 1
17
korupcijos prevencijos
susitikime dalyvavusių Ligoninės darbuotojų
korupcijos prevenciją, STT* Ryšių su
kartą per metus
ir kontrolės vykdymą
skaičius.
visuomene skyriaus darbuotojais.
7.2. Organizuoti Ligoninės darbuotojų
mokymus korupcijos prevencijos klausimais
18 (žinios apie korupcijos prevencijos priemones,
jų taikymą, korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, jų pobūdį bei atsakomybę).

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą

Ne rečiau kaip 1
kartą per metus

Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam įstaigos darbuotojui.

8 UŽDAVINYS
Didinti viešųjų pirkimų sveikatos sistemoje organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę
Tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių ar paslaugų pirkimą
Tikslo rezultato kriterijai:
1) korupcijos rizika atliekant savarankiškus viešuosius vaistinių preparatų pirkimus sveikatos priežiūros įstaigose sumažėjimas, pirkimų per centrinę
perkančiąją organizaciją (CPO) padidėjimas: 2011 metais – 60 proc. poreikio apimties; 2012 metais – 65 proc. poreikio apimties; 2013 metais – 68 proc.
poreikio apimties; 2014 metais – 71 proc. poreikio apimties;
2) perkančiųjų sveikatos priežiūros įstaigų per CPO skaičiaus pokyčiai: 2011 metais – 30 proc.; 2012 metais – 50 proc.; 2013 metais – 70 proc.; 2014
metais – 90–95 proc. įstaigų.

8.1. Pradėti nustatyto sąrašo medicininės
21 įrangos pirkimą per Centrinės projektų valdymo
agentūros CPO.

Ligoninės direktorius ir
darbuotojai, atsakingi
už viešuosius pirkimus

2013 m. II ketv.

Medicininės įrangos pirkimų per CPO
skaičius.

9 uždavinys
Bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais
Asmuo, atsakingas už
9.1. Bendradarbiauti su STT* korupcijos
22
korupcijos prevencijos
Nuolat
Gauta metodinė pagalba.
prevencijos ir kontrolės klausimais.
ir kontrolės vykdymą
10 uždavinys
Kontroliuoti korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
10.1. Teikti informaciją apie tikslinių
priemonių, nurodytų Korupcijos prevencijos
Pranešimus
Ligoninėje programos įgyvendinimo 2011–
(informaciją) teikti Pranešimų apie korupcijos prevencijos
23 2014 m. priemonių plane vykdymo eigą ir
Ligoninės direktorius
kas ketvirtį, ne
priemonių plano vykdymą skaičius.
pasiūlymus dėl jų tikslinimo Sveikatos
vėliau kaip iki kito Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.
apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos
mėnesio 3 d.
skyriui.
10.2. Kontroliuoti ir koordinuoti Ligoninės
Pranešimus
korupcijos prevencijos programos
Asmuo, atsakingas už
(informaciją) teikti Pranešimų apie korupcijos prevencijos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą, teikti
24
korupcijos prevencijos
kas ketvirtį, ne
priemonių plano vykdymą skaičius.
Ligoninės direktoriui informaciją apie
ir kontrolės vykdymą
vėliau kaip iki kito Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.
priemonių vykdymą ir pasiūlymus dėl jų
mėnesio 10 d.
tikslinimo.
10.3. Teikti Elektrėnų savivaldybės
administracijai pranešimą apie priemonių,
25 nurodytų Ligoninės Korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plane,
vykdymą ir pasiūlymus dėl jų patikslinimo.

Ligoninės direktorius

STT* - Lietuvos Respublikos Specialiųjų Tyrimų Tarnyba
Parengė:
Veiklos koordinatorė
Jovita Martišiūtė

Kiekvienais metais
pasibaigus II ir IV
ketvirčiui, ne
vėliau kaip iki kito
mėnesio 15 d.

Pranešimų apie korupcijos prevencijos
priemonių plano vykdymą skaičius.
Pasiūlymų dėl priemonių tikslinimo skaičius.

